
TONG LIEN BOAN LAO BONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

VIT NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phüc  

S: 1766 /TLD Ha Nói, ngày 30 tháng 3 nám 2021 

V/v tang cuông nâng cao nhn thüc, cãnh giác vói 

tmnh hinh djch bnh và tun thu các bin pháp 

phông, chong djch Covid-19 

KInh gi'ri. 

- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành pho; 

- Các Cong doàn ngãnh trung i.rcing và trnmg duong; 

Cong doàn Tng cOng ty trrc thuc Ting Lien doin. 

Ngay tir khi djch Covid-19 xut hin, Vit Nam dâ nhanh chóng thn 

dién chInh xac mirc do nguy him cüa djch bnh và dã kjp thii kIch ho.t h 
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thong phong, chong dch a cap quoc gia, dua ra cac giai phap phu hçxp vai dien 

bin djch và thrc lc d.t nuOc. Dn nay, djch bnh Covid -19 trên th gith dã có 

d.0 hiu thuyên giàm, song cuc chin chng dai  djch vn chua dirng 1i và 

nguy co djch bnh vn luôn thir?mg trirc. 

Thirc hin Thông báo kt 1un s 57/TB-VPCP ngày 23/3/202 1 cüa Thu 

thu&ng ChInh phü Nguyn Xuân Phüc tai  cuc h9p Thu&ng trirc ChInh phñ v 

phông, chng djch bênh Covid-19, Doàn Chu tjch Tng Lien doàn Lao dng 

Vit Nam d nghj Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph, Cong doàn ngành 

trung uong và tuang duong, Cong doàn Tng cong ty trrc thuOc  Tng Lien 

doan trin khai thrc hin mt s nOi  dung sau day: 

1. Tip tic tuyên truyn, vn dng doàn viên, ngithi lao dng nâng cao 

nhn thlrc, canh giác vâi tInh hInh djch beth  và tir giác tuân thii các bin pháp 

phông chng djch theo chi do cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu, ChInh phü, Thu 

tuóng ChInh phü, Ban Chi dao quc gia, chInh quyn dja phuong và các huing 

dn cüa B Y t v phông, chng djch bnh, tnróc ht là deo khu trang nai 

cong cong, không tii tQp dong ngu?i không cn thit (déi vói dam cuâi, dam 

tang cn h?n  ch s hrcing nguñ tham gia và thirc hin tt 5K); chü các bin 

pháp phii hçp vâi cac di tucmg, khu virc Co nguy co cao, nht là các dja 

phucing dang có djch trong cong dng. 

2. Các cp cong doàn chü dng ph& hqp vâi chInh quyn dja phuong, 

chuyên mon dng c.p, ngành y t và ngithi sr dçing lao dng rà soát, xây dirng 

các phuong an, kich ban phOng chng djch cho cOng nhân lao dng, bão dam 

sn sang 1mg phó mci tInh hung djch bnh; thung xuyên t chüc dào tao, tp 

hun, din t.p phOng djch. Phi hqp kim tra, giám sat vic thirc hin các bin 

pháp phOng, chng djch ti các khu cong nghip, khu ch xut, khu kinh t nai 
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lam vic va các khu cách ly tp trung cho chuyên gia và ngthi lao dng ti 

doanh nghiêp. 

3. Các cp cong doàn tip tic trin khai thc hin các bin pháp h trçv dã 

ban hành theo quy djnh và nm b.t thông tin, nghien ci'ru, kin nghj các bin 

pháp mài h trq doàn vién, ngui lao dng gp khó khän do dai dich Covid-19. 

4. Các co quan báo chI trong h th6ng cong doàn tip tiic thông tin kjp 

thii v tInh hInh djch bnh cho doân vien, nguôi lao dng; dy manh  tuyên 

truyn vic thirc hin yêu cu5K, khai báo y t va chü tnxcmg tiêm vc xin 

phong bnh den doan vien, ngucn lao d9ng. 

5. T chirc khen thu&ng, biu drnmg va d xut ChInh phü, B Y t, Uy 

ban nhãn dn các cp, Tng Lien doàn xem xét khen thix&ng, biu duang các t 

chüc, cá nhn có thãnh tIch xut sc trong phông, chng djch bnh Covid- 19. 

D nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành trung 

ucmg và tuang ducmg, Cong doàn Tng cong ty trirc thuc Tng Lien doân trin 
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khai thirc hiçn va kp thai bao cao, phan anh ye Tong Lien doan Lao dung Viçt 

Nam (qua Ban Quan h Lao dng) d n,m tInh hInh.I. 

Noi nhân: 
- NInr trn; 

- 1)/c Chü tjch TLD (dt b/c): 

- Ban DV, TG TW; 

- UB TW MTFQ YN; 

- VPCP, B Y t; 

- Các PCT TLD; 

- VP, các Ban TLD; 

- Các CQ báo chI CD; 

-Luii:VT,QHLD 
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